
                          
R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/20-04/72-64
URBROJ: 2170/01-15-00-20-45
Rijeka, 20. 7. 2020.

Gradonačelnik je 20. srpnja 2020. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

Daje se odobrenje Dječjem vrtiću More za povećanje broja izvršitelja za radno mjesto 
- Rehabilitator odgojitelj - za jednog izvršitelja.

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo,
n/r Sande Sušanj
2. Dječji vrtić More, n/r ravnateljice



                          
R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/20-04/72-64
URBROJ: 2170/01-15-00-20-46
Rijeka, 20. 7. 2020.

Gradonačelnik je 20. srpnja 2020. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

Daje se odobrenje Dječejm vrtiću Rijeka za povećanje broja izvršitelja za radno mjesto:
- Rehabilitator odgojitelj - za jednog izvršitelja

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo,
n/r Sande Sušanj
2. Dječji vrtić Rijeka, n/r ravnateljice



Grad Rijeka, Trpimirova 2, 51000 Rijeka, Hrvatska www.rijeka.hr
Tel. ++38551209572, Fax. 209561 E-mail: sanda.susanj@rijeka.hr

R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo
KLASA: 600-01/20-05/28
URBROJ: 2170/01-04-00-20-1
Rijeka, 17.7.2020.

GRADONAČELNIK
        MR.SC.VOJKO OBERSNEL

Predmet: Prijedlog zaključka o davanju odobrenja na povećanje broja izvršitelja 
Dječjem vrtiću More

   Pročelnica
Sanda Sušanj

#potpis#

Materijal izradili:
Dječji vrtić More
OGU za odgoj i školstvo



Obrazloženje

Sukladno odredbama članka 41. i 61. Statuta Dječjeg vrtića More, te članka 23. i 24. Pravilnika 

o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića More, Pravilnik o radnim mjestima Dječjeg 

vrtića More (u daljnjem tekstu: Pravilnik) donosi Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja, dok je za 

svaku promjenu naziva radnih mjesta, opisa poslova odnosno broja izvršitelja pojedinog radnog 

mjesta, potrebno zatražiti prethodno odobrenje Gradonačelnika Grada Rijeke.

Pravilnik je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića More 18. srpnja 2019. godine temeljem 

dobivene prethodne suglasnosti Gradonačelnika Grada Rijeke. Pravilnik je stupio na snagu i 

primjenjuje se od 26. srpnja 2019. godine.

U tijeku provođenja upisnog postupka za pedagošku 2020./2021. godinu te temeljem Nalaza i 

mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

za troje djece upisane u prethodnom razdoblju, utvrđena je potreba za osnivanjem inkluzivne 

skupine u podcentru Kvarner. U ovu bi novu inkluzivnu skupinu bilo uključeno troje djece s 

različitim razvojnim teškoćama, pored određenog broja djece urednog razvoja, a mišljenje i 

preporuku za njihovim uključivanjem u redovni program, donio je stručni tim dječjeg vrtića More. 

Osnivanjem inkluzivne skupine osiguravaju se uvjeti za uključivanjem djece s teškoćama u 

redoviti program, u situacijama kada je to moguće i kada takvo uključivanje predstavlja dobrobit za 

dijete. U inkluzivnoj će se skupini provoditi redoviti program uz podršku rehabilitatora-odgojitelja.

Radi formiranja inkluzivne odgojno obrazovne skupine s 10-satnim programom za djecu s 

teškoćama u Podcentru predškolskog odgoja Kvarner, nužno je povećanje broja za 1 izvršitelja na 

radnom mjestu Rehabilitator – odgojitelj. Temelj za navedeno povećanje utvrđeno je člankom 28. 

stavkom 2. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 99/10). 

Navedeno znači da je potrebno dosadašnji broj od 1 izvršitelja na radnom mjestu Rehabilitator –

odgojitelj povećati na 2 izvršitelja. 

Slijedom navedenog, predlažemo Gradonačelniku Grada Rijeke donošenje sljedećeg 

                                                                   z a k lj u č k a

           Daje se odobrenje na povećanje broja izvršitelja za radno mjesto:
●   Rehabilitator odgojitelj - za 1 izvršitelja.





O b r a z l o ž e nj e

Sukladno članku 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 
107/07 i 94/13), statut dječjeg vrtića i pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića upravno 
vijeće donosi uz prethodnu suglasnost osnivača dječjeg vrtića, dok druge opće akte ustanove donosi upravno 
vijeće na način propisan aktom o osnivanju ili statutom.

Sukladno odredbama članka 41. i 61. Statuta Dječjeg vrtića More, te članka 23. i 24. Pravilnika o 
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića More, Pravilnik o radnim mjestima Dječjeg vrtića More (u 
daljnjem tekstu: Pravilnik) donosi Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja, dok je za svaku promjenu naziva 
radnih mjesta, opisa poslova odnosno broja izvršitelja pojedinog radnog mjesta, potrebno zatražiti prethodno 
odobrenje Gradonačelnika Grada Rijeke. Pravilnik je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića More 18. srpnja 
2019. godine temeljem dobivene prethodne suglasnosti Gradonačelnika Grada Rijeke. Pravilnik je stupio na 
snagu i primjenjuje se od 26. srpnja 2019. godine.

a)          Radi formiranja inkluzivne odgojno obrazovne skupine s 10-satnim programom za djecu s 
teškoćama u Podcentru predškolskog odgoja Kvarner, Kalvarija 1/1, nužno je povećanje broja za 1 izvršitelja 
na radnom mjestu Rehabilitator – odgojitelj. Temelj za navedeno povećanje utvrđeno je člankom 28. 
stavkom 2. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 99/10). Navedeno znači 
da je potrebno dosadašnji broj od 1 izvršitelja na radnom mjestu Rehabilitator – odgojitelj povećati na 2 
izvršitelja. 

Dječji vrtić More je izvršio izračun troškova za zapošljavanje rehabilitatora – odgojitelja za potrebe 
predmetne inkluzivne skupine. Isti je rađen na osnovu koeficijenta za radno mjesto rehabilitator – odgojitelj i 
prosjeka od 10 godina radnog staža te prebivališta u gradu Rijeci. 

Osnovica: 5.211,02 kn
Koeficijent: 1,507
Staž: 10 godina
____________________________
5.211,02 x 1,507 x 5% = 8.245,66 kn – Bruto rashod mjesečno
____________________________
8.245,66 x 16,5% (doprinosi za zdravstveno osiguranje) = 9.606,19 kn – ukupno na teret poslodavca 

mjesečno.
Troškovi poslodavca za zapošljavanje rehabilitatora – odgojitelja za razdoblje od 1.9.2020. do 

31.12.2020. godine iznosili bi 38.424,76 kn, a za cijelu godinu trošak bi iznosio 115.274,28 kn.

Slijedom svega navedenog, predlažemo u Pravilniku o radnim mjestima Dječjeg vrtića More izmjenu 
odnosno povećanje broja izvršitelja u odgovarajućem broju na navedenom radnom mjestu.





Grad Rijeka, Trpimirova 2, 51000 Rijeka, Hrvatska www.rijeka.hr
Tel. ++38551209572, Fax. 209561 E-mail: sanda.susanj@rijeka.hr

R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo
KLASA: 600-01/20-05/29
URBROJ: 2170/01-04-00-20-1
Rijeka, 17.7.2020.

GRADONAČELNIK
        MR.SC.VOJKO OBERSNEL

Predmet: Prijedlog zaključka o davanju odobrenja na povećanje broja izvršitelja 
Dječjem vrtiću Rijeka

   Pročelnica
Sanda Sušanj

#potpis#

Materijal izradili:
Dječji vrtić Rijeka
OGU za odgoj i školstvo



Obrazloženje

Sukladno odredbama članka 42. i 61. Statuta Dječjeg vrtića Rijeka, te članka 23. i 24. 
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Rijeka, Pravilnik o radnim mjestima 
Dječjeg vrtića Rijeka (u daljnjem tekstu: Pravilnik) donosi Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja, 
dok je za svaku promjenu naziva radnih mjesta, vrste i razine obrazovanja i drugih uvjeta za 
obavljanje poslova, opisa poslova te broja izvršitelja pojedinog radnog mjesta,     potrebno zatražiti 
prethodno odobrenje Gradonačelnika Grada Rijeke. 

Pravilnik je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka dana 17. srpnja 2019. godine 
temeljem dobivene prethodne suglasnosti Gradonačelnika Grada Rijeke. Pravilnik je stupio na 
snagu i primjenjuje se od 25. srpnja 2019. godine.

U CPO-u Turnić/PPO-u Krnjevo provode se posebni programi u dvije odgojne skupne, i to
program za djecu s motoričkim teškoćama u jednoj i program za djecu s poremećajima iz spektra 
autizma u drugoj odgojnoj skupini. Od pedagoške 2016./2017. godine, radi osiguranja uvjeta za 
uključivanje djece s teškoćama u redoviti program, u situacijama kada je to moguće i predstavlja 
dobrobit za dijete, oformljena je inkluzivna skupina u kojoj se redoviti program provodi uz podršku 
rehabilitatora-odgojitelja. U ovu je odgojnu skupinu pored djece urednog razvoja uključeno troje 
djece s različitim razvojnim teškoćama. U PPO-u Krnjevo tako je tijekom pedagoške 2019./2020. 
godine bilo upisano ukupno 14 djece s teškoćama koja imaju Nalaz i mišljenje Zavoda za 
vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

U tijeku provođenja upisnog postupka za pedagošku 2020./2021. godinu, utvrđena je potreba 
za osnivanjem još jedne ovakve odgojne skupine u PPO-u Krnjevo, sukladno broju prijavljene 
djece s teškoćama koja imaju Nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i 
zapošljavanje osoba s invaliditetom. U ovu bi novu inkluzivnu skupinu bilo uključeno troje djece s 
različitim razvojnim teškoćama, pored određenog broja djece urednog razvoja, a mišljenje i 
preporuku za njihovim upisom donio je stručni tim CPO-a Turnić. 

U CPO-u Maestral organizirane su 2 odgojne skupine za djecu s teškoćama  i jedna inkluzivna 
skupina.  

S obzirom na sveukupno 6 odgojnih skupina u koje su uključena djeca s teškoćama, u 
Dječjem vrtiću Rijeka sukladno Pravilniku o radnim mjestima zaposleno je 6 izvršitelja na radnom 
mjestu Rehabilitator-odgojitelj. 

Budući da je za pedagošku  godinu 2020./2021. godinu, utvrđena potreba za osnivanjem još 
jedne inkluzivne skupine u PPO-u Krnjevo, potrebno povećati broj izvršitelja za radno mjesto 
Rehabilitator-odgojitelj sa šest (6) na sedam (7), kako bi se osigurala potrebna podrška u 
neposrednom odgojno-obrazovnom radu i stvorili primjereni uvjeti za poticanje cjelokupnog razvoja 
djece uključene u navedenu odgojnu skupinu.

Slijedom navedenog, predlažemo Gradonačelniku Grada Rijeke donošenje sljedećeg 

                                                                   z a k lj u č k a

           Daje se odobrenje na povećanje broja izvršitelja za radno mjesto:

 Rehabilitator odgojitelj - za 1 izvršitelja





O b r a z l o ž e nj e

Sukladno članku 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 
10/97, 107/07 i 94/13), statut dječjeg vrtića i pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg 
vrtića upravno vijeće donosi uz prethodnu suglasnost osnivača dječjeg vrtića, dok druge opće akte 
ustanove donosi upravno vijeće na način propisan aktom o osnivanju ili statutom.

Sukladno odredbama članka 42. i 61. Statuta Dječjeg vrtića Rijeka, te članka 23. i 24. 
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Rijeka, Pravilnik o radnim mjestima 
Dječjeg vrtića Rijeka (u daljnjem tekstu: Pravilnik) donosi Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja, 
dok je za svaku promjenu naziva radnih mjesta, vrste i razine obrazovanja i drugih uvjeta za 
obavljanje poslova, opisa poslova te broja izvršitelja pojedinog radnog mjesta,     potrebno zatražiti 
prethodno odobrenje Gradonačelnika Grada Rijeke. Pravilnik je donijelo Upravno vijeće Dječjeg 
vrtića Rijeka dana 17. srpnja 2019. godine temeljem dobivene prethodne suglasnosti 
Gradonačelnika Grada Rijeke. Pravilnik je stupio na snagu i primjenjuje se od 25. srpnja 2019. 
godine.

U CPO-u Turnić/PPO-u Krnjevo provode se posebni programi u dvije odgojne skupne, i to
program za djecu s motoričkim teškoćama u jednoj i program za djecu s poremećajima iz spektra 
autizma u drugoj odgojnoj skupini. Od pedagoške 2016./2017. godine, radi osiguranja uvjeta za 
uključivanje djece s teškoćama u redoviti program, u situacijama kada je to moguće i predstavlja 
dobrobit za dijete, oformljena je inkluzivna skupina u kojoj se redoviti program provodi uz podršku 
rehabilitatora-odgojitelja. U ovu je odgojnu skupinu pored djece urednog razvoja uključeno troje 
djece s različitim razvojnim teškoćama. U PPO-u Krnjevo tako je tijekom pedagoške 2019./2020. 
godine bilo upisano ukupno 14 djece s teškoćama koja imaju Nalaz i mišljenje Zavoda za 
vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

U tijeku provođenja upisnog postupka za pedagošku 2020./2021. godinu, utvrđena je potreba 
za osnivanjem još jedne ovakve odgojne skupine u PPO-u Krnjevo, sukladno broju prijavljene 
djece s teškoćama koja imaju Nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i 
zapošljavanje osoba s invaliditetom. U ovu bi novu inkluzivnu skupinu bilo uključeno troje djece s 
različitim razvojnim teškoćama, pored određenog broja djece urednog razvoja, a mišljenje i 
preporuku za njihovim upisom donio je stručni tim CPO-a Turnić. 

U CPO-u Maestral organizirane su 2 odgojne skupine za djecu s teškoćama  i jedna inkluzivna 
skupina.  

S obzirom na sveukupno 6 odgojnih skupina u koje su uključena djeca s teškoćama, u 
Dječjem vrtiću Rijeka sukladno Pravilniku o radnim mjestima zaposleno je 6 izvršitelja na radnom 
mjestu Rehabilitator-odgojitelj. 

Budući da je za pedagošku  godinu 2020./2021. godinu, utvrđena potreba za osnivanjem još 
jedne inkluzivne skupine u PPO-u Krnjevo, potrebno povećati broj izvršitelja za radno mjesto 
Rehabilitator-odgojitelj sa šest (6) na sedam (7), kako bi se osigurala potrebna podrška u 
neposrednom odgojno-obrazovnom radu i stvorili primjereni uvjeti za poticanje cjelokupnog razvoja 
djece uključene u navedenu odgojnu skupinu.

Slijedom navedenog, predlaže se izmjena Pravilnika o radnim mjestima Dječjeg vrtića Rijeka 
odnosno povećanje broja izvršitelja na radnom mjestu  Rehabilitator-odgojitelj. 
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